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17.03. – Boskie Dziewczyny – spotkanie dla kobiet – godz.: 1700.
24 i 25.03. – nabożeństwa z udziałem Kazimierza Plewińskiego:
sobota – godz. 1800, niedziela – godz.: 1000.
30.03. – Wielki Piątek – nabożeństwo, godz. 1800.
Każdy wtorek – Coffee House, Reszel, godz. 1600.
Każdy piątek – grupa domowa, godz. 1830, mieszkanie w zborze.
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zbawienie:
męża Marysi Pietrzak.
całej rodziny Ewy Brzostek.
Andrzeja D. (męża Ani).
Danuty K. (mamy Mirka
i Roberta).
Tadeusza W. (taty Joli i Jarka).
Lilli R. (żony Mirka).
męża Bogumiły Panfil.
rodziców Darka Biłdy.
taty i brata Moniki Czerwonki.
Justyny J. (żony Marcina Dominika).










zdrowie:
Agnieszki Z.
Kasi K.
Danuty K. (mamy Mirka
i Roberta).
Patrycji i Magdy Owierczuk.
Marianny i Jerzego Zakrzewskich.
Alfredy Kopaczel.
Bogumiły Panfil.

o błogosławieństwo, pokój i bezpieczeństwo dla Adolat i Dilafruz;
uzdrowienie i wzrost duchowy Rafała (bratanka Lucyny Tęczy);
o błogosławieństwa, Boże prowadzenie dla Władysława i Krystyny Plewińskich, będących na misji za granicą;
o błogosławieństwo, Bożą opiekę i prowadzenie dla Marysi Pietrzak.

URODZINY

Wiekuisty obiecuje, że ocali i obroni
człowieka, który poznał Jego Imię. Czy
chodzi tu o to, że ocalony będzie ktoś,
kto jedynie poznał Imię Boże? Wyraz
„imię” bywa w Biblii określeniem
osoby. Jak zauważył biblista Albert Barnes, wyraz „imię obejmuje też cechy,
czyli charakterystyczne właściwości
Boga”. Chodzi na przykład o usposobienie Stwórcy, o Jego prawo, o Jego wolę,
o Jego plan zmiłowania. Człowiek,
który poznał Boga, to ktoś, kto nawiązał
z Nim bliską więź, tak że już nie jest tą
samą osobą, co przed spotkaniem Pana.

Dziś urodziny obchodzi:
11.03. Alicja Kaszyncewa
Życzymy błogosławieństw Bożych!

REFLEKSJA
Boży charakter
Boża obietnica: Skoro Mi zaufał, więc
go wybawię, ochronię go, bo poznał
moje imię. (Księga Psalmów 91:14)
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ROZWAŻANIE

sobie kościoły pełniejsze niż przed przyjazdem, wyrywając je ze stagnacji. Przełamywał bariery rasowe, ideologiczne,
polityczne i denominacyjne.
Był duszpasterzem prezydentów od Dwighta Eisenhowera aż po
George’a Busha, choć z wiekiem
(zwłaszcza po aferze Watergate, w wyniku której rozczarował się polityką) coraz bardziej dystansował się od
wydarzeń i kontrowersji politycznych,
poprzestając na modlitwie i błogosławieniu kolejnych przywódców USA.
Był amerykańskim patriotą, choć nigdy
nie pochlebiał swojemu narodowi,
chcąc raczej dotrzeć do niego z trudną
prawdą o krzyżu aniżeli głaskać jego samopoczucie. Od początku służby, był
zadeklarowanym
antykomunistą
i dzięki pozostawaniu w dobrych, osobistych stosunkach zarówno z Ronaldem Reaganem, jak i papieżem Janem
Pawłem II, prawdopodobnie to jego zakulisowe pośrednictwo pomogło w nawiązaniu bliższych relacji Waszyngtonu
z Watykanem - co z kolei doprowadziło
do stworzenia przez te dwa ośrodki
strategicznego sojuszu, który ostatecznie rozmontował radziecki blok i zakończył Zimną Wojnę, pokonując widmo
komunizmu.
W przeciwieństwie do wielu
amerykańskich teleewangelistów, jego
działalności nie zakłóciły żadne skandale obyczajowe ani finansowe. Żonaty
z prezbiterianką, Ruth Bell, ojciec piątki
dzieci, dziadek dla 19 wnuków i pradziadek dla 28. Mimo gigantycznych
wpływów nie założył żadnego nowego
kościoła, lecz rozpoznał własne powołanie jako głosiciel Ewangelii będący

Billy Graham.
Refleksja na pożegnanie
Autor: Filip Łapiński
21. lutego nad ranem, kilka miesięcy przed swoimi setnymi urodzinami, odszedł do wieczności duchowy
gigant - pastor i kaznodzieja Billy Graham.
Bez mała najważniejsza postać
XX-wiecznego protestantyzmu, niezmordowany głosiciel Ewangelii, którego kazania słyszały setki milionów (!)
ludzi na całym świecie, zarówno na Zachodzie, za Żelazną Kurtyną, na Dalekim Wschodzie i południowej półkuli
globu. Także w Polsce, którą odwiedził
pierwszy raz ze swoją posługą na zaproszenie kardynała Karola Wojtyły (dosłownie 4 dni przed wybraniem go na
papieża), żyją dziś ludzie, którzy swoje
nawrócenie zawdzięczają właśnie zwiastowaniu Billy’ego Grahama.
Jego droga rozpoczęła się
w wieku 16 lat w momencie nawrócenia; już kilka lat później, widząc jak
Ameryka powoli odsuwa się od wiary
w Chrystusa, wkroczył na drogę służby
i kaznodziejstwa, by przyciągnąć ją
z powrotem do Zbawcy. Ta droga wytyczyła kształt następnych 70 lat jego życia
aż do wycofania się z działalności publicznej w wieku 90 lat. Swoimi dynamicznymi kazaniami, Billy Graham
skłonił dziesiątki i setki tysięcy ludzi na
całym świecie do pokuty i zwrócenia się
do Chrystusa aktem skruchy, wiary
i miłości. Gdzie pojechał, zostawiał po
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wsparciem, a nie rywalem dla wszystkich kościołów chrześcijańskich na
świecie. Z początku dość kontrowersyjne - lecz jestem przekonany, że
słuszne - było przekroczenie przez
Billy’ego granic wyznaniowych na rzecz
głoszenia Ewangelii wszystkim bez wyjątku z przekonaniem, że wszędzie tam
gdzie wyznawany jest Chrystus, można
znaleźć braci.
Najważniejszą częścią jego życia było jednak głoszone zawsze i wszędzie proste, ewangeliczne przesłanie:
„Albowiem Bóg tak umiłował świat, że
Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy kto w Niego wierzy, nie zginął
ale miał żywot wieczny”.
Przez ostatnich kilka lat przeminęło lub na naszych oczach przemija
wiele wielkich postaci światowego
chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że pozbawione ich żywej obecności nowe pokolenie wierzących w Chrystusa
odnajdzie swoją tożsamość i przesłanie
dla burzliwego i niespokojnego świata.
Na pewno w XXI wieku będzie
nam bardzo brakować Billy’ego Grahama. Człowieka, który ze swadą, ale
bez agresji i z głębokim szacunkiem do
wszystkich ludzi mówił nam o dobrych
i prawdziwych, ale trudnych podstawach Dobrej Nowiny: o naszym grzechu, o Bożej miłości i o krzyżu
Chrystusa, gdzie te dwie rzeczywistości
się spotykają. Widzimy, jak wielką rzadkością w dzisiejszych czasach jest spotkać się z równie konkretnym, lecz
jednocześnie życiodajnym przesłaniem
i rozumieniem Ewangelii. Na zakończenie, polecam obejrzeć ostatnie w życiu
Billy’ego Grahama wystąpienie wideo

sprzed 5 lat - mimo sędziwego wieku,
jest ono odświeżające i chwytające za
serce tak samo jak gdy głosił je jako człowiek w kwiecie swoich dni: www.youtube.com/watch?v=b4TMuee7Ir8
Za: nieboiziemia.pl

BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA
Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół
Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół,
lecz ubogiego przyjaciel opuszcza.
Przypowieści Salomona 19:4
Z pewnością nieraz słyszałeś
i widziałeś, że wokół bogatych ludzi,
może nawet wokół twoich znajomych
ze szkoły, którzy mają więcej pieniędzy
od innych, kręci się wiele osób. Mogłoby
się wydawać na pierwszy rzut oka, że
wszyscy ich bardzo lubią. Niestety często okazuje się, że raczej chodzi im o pieniądze i wpływy tych bogatych ludzi
niż o nich samych. Może nawet czasem
zazdrościłeś „bogaczom” właśnie tych
„przyjaciół”. Pomyśl jednak, co będzie,
gdy pieniądze im się skończą? Czy nadal będą tak popularni i lubiani? Czy też
pozostaną sami? Biblia wyraźnie mówi,
że
bogactwo zdobywa wielu przyjaciół,
lecz ubogiego przyjaciel opuszcza.
I tak niestety rzeczywiście jest.
Możesz sobie zadać pytanie, czy w takim razie ci przyjaciele byli prawdziwi?
Hmm… Odpowiedź zapewne znasz.
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Dlatego, gdy następnym razem zobaczysz kogoś bogatego, a wokół niego
wielu ludzi, przypomnij sobie ten werset z Przypowieści Salomona i doceń
może tego jednego, jedynego przyjaciela, którego koło siebie masz. On
z pewnością nie jest przy tobie z tego
powodu, że chce wykorzystać ciebie
albo twoje pieniądze. A jeżeli należysz
do grupy bogatych ludzi, to rozejrzyj się
uważnie pośród twoich znajomych i dobieraj ostrożnie przyjaciół!

Przyczyną zamieszek był post,
którym podzielił się ze swoimi przyjaciółmi 20-letni Patras Masih w mediach
społecznościowych. Jego matka, Saima
Bibi, powiedziała chrześcijańskiej służbie informacyjnej „World Watch Monitor”, że wieczorem 18 lutego kilku
mężczyzn szukało jej syna. Następnego
ranka ludzie zbierali się koło miejsca
pracy Patrasa Masiha, policja przeszukała rano mieszkanie, podczas gdy jej
syn i mąż ukrywali się poza domem. Lokalny lider kościoła dodał, że kilku mężczyzn zażądało wydania Patrasa
Masiha i groziło podpaleniem okolicznych domów.
Haji Munir, który kieruje dochodzeniem powiedział: „Bardzo wielu
ludzi zgromadziło się i byli bardzo zagniewani. Zablokowali drogę”. Sytuacja
doprowadziła do tego, że co najmniej
800 rodzin chrześcijańskich uciekło
z tego miejsca i szukało schronienia
u krewnych. W Pakistanie oskarżenia
o bluźnierstwo i wyroki są częste,
a w ostatnich latach stały się jeszcze
częstsze, ze względu na wypowiedzi zamieszczane w mediach społecznościowych.

Do refleksji:
1. Czy masz prawdziwego przyjaciela?
Jeżeli tak, to pomyśl dlaczego on jest
przy tobie?
2. Doceń go, podziękuj mu za to, kim dla
ciebie jest.

ZE ŚWIATA
Pakistan: 800 chrześcijańskich rodzin
ucieka po oskarżeniu o bluźnierstwo
W Pakistanie po raz kolejny
oskarżono młodego człowieka o bluźnierstwo z powodu komentarza zmieszczonego w mediach społecznościowych.
Co najmniej 800 rodzin chrześcijańskich
uciekło z Shahdara, przedmieścia metropolii Lahore, ponieważ obawiali się
zamieszek. W przeszłości, w następstwie oskarżeń o bluźnierstwo podpalano wiele chrześcijańskich domów.

Unia Europejska wiąże współpracę gospodarczą z Asią Bibi
Katoliczka Asia Bibi została skazana w 2010 roku na karę śmierci z powodu rzekomego bluźnierstwa. Od tego
czasu przebywała w areszcie, a wznowienie procesu było wielokrotnie odraczane. Specjalny przedstawiciel UE ds.
wolności wyznania – Ján Figel – wzbudził nowe nadzieje na uwolnienie Asi

Blokada ulic wywołuje strach u chrześcijan
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Bibi. Podczas wizyty w Pakistanie Figel
powiedział urzędnikom rządowym, że
odnowienie przywilejów eksportowych
w handlu z Unią Europejską jest bezpośrednio związane z uwolnieniem Asi
Bibi.
„Państwa członkowskie UE dostrzegają, że pakistański Sąd Najwyższy
celowo odkłada rozprawę Asi Bibi, aby
uspokoić niektóre siły polityczne w Pakistanie”, mówi komunikat prasowy
UE. Pakistan zajmuje piąte miejsce
w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2018. W grudniu zabójcy zaatakowali kościół w Kwecie (Quetta)
i zabili co najmniej jedenastu wiernych.

przez sztorm, falę kłopotów, która przygniata z każdej strony. W Psalmie
107:23-26 czytamy o „Tych, którzy na
statkach płynęli po morzu” i są miotani
przez wichrowe sztormy. Żeglarze
w tym opisie byli tak przestraszeni, że
prawie mdleli (w. 26).
Ci ludzie po prostu wykonywali swoją pracę, kiedy nadciągnął
sztorm. Zauważmy, że to sam Bóg spowodował ten sztorm: „Rzekł, i zerwała
się burza” (w. 25). Bóg doprowadził żeglarzy do tego miejsca i spowodował
fale. To było Jego działanie!
Chrześcijanie mają tendencję do
oskarżania diabła lub jakiegoś grzechu
za ich sytuację; a właściwie to jest
trudne dla nich, by sobie uświadomić,
że to Bóg doprowadził ich do miejsca
zmagania. Jednak nasza wiara może być
wielce podbudowana, kiedy zrozumiemy, że chociaż ten sztorm w życiu
został zesłany na sprawiedliwych przez
Boga, to On ma w tym cel. „Najmilsi!
Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień,
który służy doświadczeniu waszemu,
ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie
się, abyście i podczas objawienia chwały
jego radowali się i weselili” (1 Piotra
4:12-13).
Bóg nie jest zaskoczony twoim
zmaganiem. Właściwie to się dzieje, ponieważ On chce wytworzyć coś
w twoim sercu – i chce objawić ci Swoją
chwałę.
Kiedy ten sztorm w Psalmie 107
ustał? Kiedy Bóg doprowadził ich do
upragnionej przystani? Według psalmisty, to było wtedy, kiedy oni porzucili

Módlmy się za Pakistan:
Módlmy się za Patrasa Masiha i jego rodzinę. Módlmy się o ochronę Patrasa
Masiha w więzieniu i sprawiedliwy proces.
Módlmy się za wspólnotą chrześcijańską w Shahdara, aby zyskała ona siłę
i zaufanie.
Nadal trwajmy w modlitwie za Asie
Bibi. Módlmy się o uchylenie wyroku
śmierci i jej uwolnienie.
Źródło: chrzescijanin.pl

DOBRE SŁOWO
Mocniejsi w Jezusie
Autor: David Wilkerson
Kiedy dzieci Boże wykonują
swoje codzienne obowiązki, chodząc
z Jezusem, mogą nagle być uderzeni
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drogi, to nie są nasze drogi, a Jego czas,
to nie nasz czas. Odczułam, że naprawdę powinnam zachęcić was i powiedzieć, że Bóg jest dla was
odpowiedzią i Jego Słowo jest dla was
odpowiedzią. Nie chodzi tylko o to, aby
prosić Boga o pomoc. Ale o to, żeby poznać Jego Słowo. Bo jeśli nie będziesz
znać Bożego Słowa, to nie będziesz znać
Bożych dróg. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca, jak tylko przeze
Mnie”. Mówiąc szczerze, po 35 latach
pilnego poznawania Słowa Bożego odkryłam, że Biblia tak naprawdę zawiera
odpowiedź na każdy nasz problem. Ona
naprawdę zawiera odpowiedź na każdy
twój problem, i zapewniam cię, że bez
względu na to, co dzieje się w twoim życiu, posłuszeństwo Bogu jest rozwiązaniem, które naprostuje każdy twój
problem.
- Joyce Meyer

wszelką ludzką nadzieję i wołali do
Pana o pomoc.
On chce, byś wyszedł z twoich
doświadczeń z mocniejszym charakterem, mocniejszy w wierze, mocniejszy
w Jezusie, ponieważ On cię kocha!
Źródło: worldchallenge.org

***
Wiem, iż wielu z was ma w swoim życiu
coś, co was boli. Odczuwacie ból związany z przeszłością. Przechodzicie obecnie
przez
bolesne
sytuacje.
Doświadczacie rozczarowania. Macie
zniweczone nadzieje i oczekiwania. Ale
naprawdę chcę was zachęcić i powiedzieć, że Bóg jest dla was odpowiedzią.
Może nawet czujesz się rozczarowany
Bogiem, ponieważ prosiłeś Go o pewne
rzeczy, lub modliłeś się o pewne rzeczy,
które się nie wydarzyły. Ale Boże plany,
to nie zawsze są nasze plany, a Jego

WSPIERAJMY MISJE
Zachęcamy do finansowego wspierania misjonarzy. Każda złotówka jest ważna!
Nr konta: 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń
Nr konta: 93-10203466-0000950200296608
z dopiskiem: „Misje”
Misje prowadzone na Bliskim
Kościół Chrześcijan Baptystów
Wschodzie przez zbór w Rabce.
ul. Roztoki 9, 34-700 Rabka-Zdrój
Nr konta: 06 1020 3639 0000 8302 0011 6152
Misja w Yorku (Wielka Brytania)
z dopiskiem: „Wsparcie misji w Yorku”
Krystyna i Władysław Plewińscy
Władysław Plewiński
Fundacja SNAP - stop narkomanii, Nr konta: 43 1090 2590 0000 0001 3365 6687
alkoholizmowi, przemocy.
BZ WBK
Piotr Stępniak
Misje prowadzone na wschodzie,
Tłumaczenia Biblii
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WAŻNE INFORMACJE
PASTOR
CZŁONKOWIE
RADY ZBORU
BIBLIOTEKA

Arkadiusz Jurgiełajtis, tel.: 517 524 520
e-mail: jurgielajtis@op.pl
Władysław Plewiński, Oleg Owierczuk,
Michał Karczewski
Ania Jurgiełajtis, Kasia Werkowska

NABOŻEŃSTWA

Marta Jurgiełajtis, tel.: 509 963 995, e-mail:
jurgielka@gmail.com admin@kz.ketrzyn.pl
Niedziela: godz. 1000, środa: godz. 1800.

SPOTKANIE
MODLITEWNE

Codziennie (z wyjątkiem środy): godz. 2000 oraz
w niedzielę: godz. 800.

GRUPA DOMOWA

Mieszkanie w zborze, piątek: godz. 1830.

COFFE HOUSE
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. II)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(zerówka i kl. I-III)
GRUPA
NAJMŁODSZYCH

Reszel, wtorek, godz.: 1600.

REDAKCJA
STRONA WWW

Zajęcia prowadzą zamiennie Kasia Werkowska,
Marcin Dominik Jakowicz i Jarek Werkowski.
Zajęcia prowadzą zamiennie Ania Jurgiełajtis,
Marta Jurgiełajtis i Dawid Kondratowicz
Zajęcia prowadzi Agnieszka Karczewska.
Opiekę sprawuje Marta Jurgiełajtis (młodsza)

KONTO BANKOWE

Mazurski Bank Spółdzielczy S.A. Giżycko
77 9343 0005 0013 8569 2000 0010

ADRES

ul. Powstańców Warszawy 33, 11-400 Kętrzyn

WWW

www.kz.ketrzyn.pl

EMAIL

betel@kz.ketrzyn.pl

Biuletyn jest bezpłatnym tygodnikiem Kościoła Zielonoświątkowego w Kętrzynie
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